
Pojemniki na odpady komunalne 

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą wymagań, jakie powinny spełniać pojemniki do odbioru odpadów 
komunalnych: 
- zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele 
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez wyposażenie nieruchomości  
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowymi i technicznym; 
- zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Naszej Gminie w systemie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania 
odpadów do odbioru w następujący sposób: 
 

PAPIER – w worku (wspólnoty w pojemniku) koloru niebieskiego - z napisem ,,PAPIER", 
 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - w worku (wspólnoty w pojemniku) koloru żółtego - z napisem ,,Metale i tworzywa 
sztuczne'', 

 

SZKŁO – w osobnym pojemniku w kolorze zielonym lub w pojemniku z klapą koloru zielonego - z napisem ,,SZKŁO”, 
 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - w osobnym pojemniku w kolorze brązowym lub w pojemniku z klapą 
brązową - z napisem ,,BIO", NIE W WORKU!!!  

Odpady BIO wrzucamy do pojemnika luzem, nie w workach, reklamówkach itd. 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (zmieszane), stanowiące pozostałości po selektywnym zbieraniu – w osobnym 
pojemniku w kolorze czarnym lub grafitowym lub klapą w takim kolorze – z napisem „ZMIESZANE” 

 

Ponadto, pojemniki o których mowa wyżej powinny być zgodne z obowiązującą w kraju normą PN-EN 840-1, czyli 
powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem 
chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia 
im odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie 
i niskie temperatury. Poniżej przedstawiamy Państwu zdjęcia przykładowego pojemnika, który posiada 
charakterystyczny kołnierz/chwytak i będzie współpracował z pojazdami specjalistycznymi.  

 

  
Warto też zwrócić uwagę, iż na terenie gminy jeszcze w wielu przypadkach używane są metalowe okrągłe pojemniki, 
niestety nie spełniają one wymogów określonych przepisami prawa, a przede wszystkim nie są przystosowane do 
mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy, dlatego zdarza się, że pojemniki wpadają do pojazdów 
przy odbiorze odpadów komunalnych. 
Poniżej prezentujemy przykładowe pojemniki, które nie nadają się do odbioru odpadów komunalnych i nie spełniają 
wymagań polskich norm. 

 

Wobec powyższego zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie 
pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską 
Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą 
współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać 
uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę. 
 

Gromadzenie odpadów w pojemnikach nie spełniających ww. norm skutkować będzie  
nieodebraniem odpadów!!! 


